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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С. КРУШАРИ 

  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

  

     от Видин Фиданов Каракашев–Председател на Общински съвет Крушари 

 

ОТНОСНО:Приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и 

неговите комисии за периода от  01.07.2021 г. до  31.12.2021 г. 

  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

 

С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на 

Общинския съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността 

на Общинския съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито 

заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.  

С тази докладна записка представям на вашето внимание отчет за дейността 

на Общински съвет Крушари и неговите комисии периода от  01.07.2021 г. до  

31.12. 2021 г., който е приложен към докладната записка.  

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Крушари да обсъди и  

приеме  следното:         

                                                                                                                    ПРОЕКТ!                                                                                                                                                                    

Р Е Ш Е Н И Е 

   

 На основание  чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  Общински съвет  с. Крушари  приема отчета за 

дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от   

01.07.2021 г. до  31.12. 2021 г. 

 

 

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/ 

Председател на Общински съвет Крушари 

  

http://www.krushari.bg/
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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С. КРУШАРИ 

                                                             О Т Ч Е Т 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.  

 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  внасям за разглеждане отчет за дейността на Общински съвет – 

Крушари и неговите комисии за периода 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. 

Организацията и дейността на Общински съвет-Крушари се осъществява въз 

основа на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, действащото българско и европейско законодателство и 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

През посочения период Общински съвет-Крушари и неговите постоянни 

комисии работиха отговорно по решаване на редица обществени проблеми на 

жителите на общината, спазвайки законите на Република България и Правилника 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

Отчетът който представям  е по отношение работата на постоянните комисии 

и работата на Общинския съвет по приемане на решения на неговите заседания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ 

Председателският съвет е провел 5 заседания. Дейността му е свързана с  

приемане на проектите за дневен ред на предстоящите заседания на Общински 

съвет-Крушари. 

Съобразявайки се с Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

обществеността се информираше преди провеждане на заседанията на ОбС- 

Крушари чрез съобщения на интернет страницата на Община Крушари и 

информационните табла в общината и кметствата. Своевременно се публикуваше 

съответния проект за дневен ред и график за заседанията на комисиите и 

Общинския съвет. 

  

http://www.krushari.bg/


 

 

ДЕЙНОСТ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

Значителна част от дейността на Общински съвет се извършва в 

постоянните комисии, където задълбочено се обсъждат материалите и 

предложените проекти за решения в докладните.  

На заседанията на постоянните комисии присъстваха  кмета на общината, 

зам.кметовете, секретаря, директори на дирекции и специалисти от общинска 

администрация. 

Постоянните комисии към Общинския съвет през периода юли-декември 
2021 година проведоха 15 заседания, както следва: 

 

          ПК „ Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, 
законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” - 6  заседания; 
 

ПК „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване, търговия, 
услуги и туризъм” – 5  заседания; 

 

ПК „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, 
социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси и 
интеграция на бежанци”– 4  заседания. 

 

Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ няма проведени  заседания.  
 

Всички постоянни комисии са приемали  становище по всеки от разискваните 

в заседанията  въпроси. 

Разглеждането и обсъждането на материалите и проектите за решения в 

съответните комисии дава по-добра информираност на общинските съветници и ги 

подпомага при гласуването им на заседанията на Общинския съвет. 

Всички становища на постоянните комисии са внесени за разглеждане на 

заседание на Общинският съвет. 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КРУШАРИ 

През отчетния период настъпи промяна в състава на Общински съвет- 

Крушари. На основание на негово писмено изразено желание беше освободен               

г-н Здравко Здравков-общински съветник от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" и 

състава на Общинския съвет бе попълнен със следващият избран от съответната 

листа  г-н Живко Чобанов. Той положи клетва и встъпи в длъжност на 28.06.2021 

година. 

През периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. Общински съвет-Крушари проведе 

5 заседания. Бяха приети общо 63 решения.   

Решенията, разгледани и приети от Общински съвет-Крушари за отчетния 

период са както следва: 

- по предложение на Председателя на Общинския съвет - 6 броя; 

- по предложение на Кмета  на Общината - 57 броя. 



 

 

Приемането на нормативни актове, регламентиращи обществени отношения 

от местно значение е една от основните дейности на Общински съвет-Крушари. С 

оглед синхронизиране с динамично променящото ни се законодателство  с особено 

внимание се следеше за съответствие на общинските наредби с по-висшите по 

степен нормативни актове, съобразявайки се с изискванията на Закона за 

нормативните актове. 

Разгледано и прието бе предложение за изменения и допълнения на  
Наредба №11  за определянето и администрирането на  местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Крушари.  

През отчетния период присъствалите на заседание общински съветници са 

били средно  12 души. 

Процентът на отсъствалите общински съветници от заседания на постоянни 

комисии и заседания на Общински съвет-Крушари е нисък, а отсъствията са по 

уважителни причини. 

КОНТРОЛ 

Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона 

мнозинство и начин на гласуване. 

От  взетите 63 решения за периода, от страна на областния управител за 

ново обсъждане няма върнати актове на Общинския съвет. 

Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението чрез интернет 

страницата на Общината и чрез информационните табла в общината и кметствата.  

Взетите решения от заседанията на Общинския съвет своевременно се 

изпращат на Областния управител и Районна прокуратура гр.Добрич и се 

предоставят на кмета на Общината в предвидения от закона срок съгласно чл.22, 

ал.1 от ЗМСМА. 

През отчетния период има постъпило едно питане от общинския съветник 

Живко Чобанов, на което  кмета на общината  отговори в законоустановения срок. 

Финансовите разходи на Общински съвет–Крушари за 2021 г. са както 
следва: 

      ВИДОВЕ    РАЗХОДИ     
Бюджет       
2021 г. 

 
Отчет 
2021 г. 

% на 
изпълнение 

       
 

 
 

  Заплати и възнагр. на персонала  99130 96659 
97.51 

 
   Осигурителни вноски ДОО 11600 10967 94.54 
   Здравно-осигурителни вноски   4800 4503 93.81 
 

 

 
Вноски за допъл.задълж.осигуряване  2800 2559 91.39 

   
 

            
 

  Материали в т.ч. 
          
лева  1000 503 50.30 

 



  Канцеларски                          428       
   Тетрадки протоколни                            75       
 

  Външни услуги   в т.ч. 
         
лева  13500 12727 94.27 

   
 

            
   Телефони                                1062       
   Такса семинар                        1449       
   Такса Лаптоп                         3216       
   Хонорар юрист                        7000       
     Командировки      2500 80 3.20 
     Други разходи за СБКО-цветя  300 214 71.33 

     От лимита на председателя  1200 1162 96.83 

                 
   ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ГОДИНАТА: 136830 129374 94.55 
                 
          

В своята дейност през отчетния период Общински съвет-Крушари се 

ръководеше от принципите законност, публичност и прозрачност при вземане на 

решения и тяхното изпълнение и гарантиране на интересите на общината и 

нейното население. 

През отчетния период като председател на Общинския съвет  съм се старал 

да осигуря ефективна организация на дейността на Общинския съвет и общинските 

съветници като координирам взаимодействието им с общинска администрация, 

обществените организации и гражданите от Община Крушари  за осъществяване 

на добро местно самоуправление. 

Вярвам, че активното сътрудничество и комуникация с представителите на 

гражданското общество и всички институции на територията на общината, ще ни 

даде възможност да познаваме по задълбочено проблемите в община Крушари. 

Надявам се, че с нашата работа ще подкрепим усилията на Общинска 

администрация за разгръщане и подобряване на всички сфери на дейност на 

местната власт и ще съдействаме за устойчивото развитие  на общината. 

 

 

 

 

ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/ 
Председател на Общински съвет Крушари 

 


